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“ال�شهرية” حتاور

هادي بي�ضون
جند

الفن تخطّ ى ميزته الثقاف ّية وتن َّوع يف
اليوم � ّأن ّ
�شخ�صية قد
نواح
الم�س
ّى
ت
ح
وموا�ضيعه
�أ�شكاله
ٍ
ّ
ال تالقي قبو ًال من املجتمع .حتاور «ال�شهرية» هادي بي�ضون
عن مهنته يف عامل الو�شم.

كيف ابتد�أت عملك؟

عندما كنت يف الثالثة ع�شرة من عمري ،نه�ضت يف داخلي رغبة ب�أن
�أكون ا�ستثنائي ًا .من هنا ،ط ّورت ح�س ًا خمتلف ًا عن رفقائي يف �أ�سلوب
املو�ضة واملو�سيقى ،واجتهت �إىل مو�سيقى ال ّروك ،متعمق ًا يف كل
�أوجهها من كلمات الأغاين �إىل ما يرتديه املو�سيق ّيون �إىل املجالت
التي ت�صدر عنها كـ « ”metal hammerو “ .”smash hitsاتخذت
لنف�سي مو�ضة الثياب يف عامل ال ّروك ،فمزّقت بنطاالت اجلينز
ولب�ست معها القم�صان املل ّونة ،وهذا لفت الأنظار �إ ّ
يل كما �أردت.
خالل �أيام مراهقتي ،ذهبت مع والدتي �إىل متجر يبيع قم�صان
“ ”Bon Joviو�أردت ب�ش ّدة �أن �أقتني �أحدها ،لكن الأ ّيام كانت �أيام
حرب لبنانية والأ�سعار كانت خيالية .فو�ضعتني �أ ّمي �أمام خيار �شراء
قمي�ص �أبي�ض وبع�ض الألوان حتّى �أر�سم ما �شئت .مبا � ّأن ذلك كان
احل ّل الوحيد ،قبلت به ور�سمت قمي�صي الأول الذي نال �إعجاب
اجلميع .يف ال�سنوات التي تبعت ،ر�سمت العديد من القم�صان
لرفقائي �إىل �أن �أتى �أحد الأ�صحاب ومعه جم ّلة عن عامل الأو�شام،
حرت بفكرة ال ّر�سم حتت الب�شرة ،ل ّأن
ف�أثارت �إعجابي واهتمامي�ُ .س ُ
الأخطاء غري م�سموحة.
ق�ضيت عام ًا كام ًال يف بحث عن الو�شم وت�صميمهّ ،ثم ابتد�أت بدرا�سة
الت�صميم التخطيطي يف اجلامعة الأمريك ّية يف بريوت .بعدها ،اقتنيت
املع ّدات اخلا�صة لر�سم الو�شم وبا�شرت مهنتي .ا�ستعمال الألوان يف
ر�سم الأو�شام كان بغاية ال�سهولة يل.
مما م ّكنني من
اخ
با�ستخدام
من ناحية �أخرى ،ما زلت �أر�سم
البخّ
ّ
التو�سع يف احتماالت احلرفة ،فان�صرفت �إىل الر�سم على احليطان،
ّ
الطاوالت ،الكرا�سي ،الد ّراجات النارية وغريها.

على التمييز بني الو�شم اجلميل والو�شم غري الدقيق.
من ناحية احلرفة ،ر�سم الو�شم له روعته وخطره� .إ�ضافة �إىل �أنه
تعبري خا�ص ،هو عبارة عن �إم�ضائي �أو بطاقة عملي ،وعلى كل و�شم
�أن يكون لوحة كاملة .وهذا ي�ضيف �إىل ك ّل عمل جماله وحت ّدي ًا خا�ص ًا
للم�صمم.
ِّ

حتفظات عن املوا�ضيع التي
وهل لك �أي ّ
تعاجلها يف الأو�شام؟

ّ
بالطبع ،فال �أقوم ب�أي عمل� ،سواء �أكان و�شم ًا �أو ت�صميم ًا �أو لوحة� ،إن
ال�سماوية.
كان املو�ضوع يتط ّرق �إىل ال�سيا�سة �أو �إىل �إهانة الديانات ّ
بال�سيا�سة
ال �أ�ؤمن ب� ّأن ّ
الفن ،وهو تعبري ح ّر وحقيقي ،ميكن �أن ميتزج ّ
املبن ّية على �إخفاء احلقائق والتّالعب بها.

ما هو الو�شم؟
الو�شم هو �صورة مت ِّثل فكرة �أو ر�أي ًا م�ص َّمم ًا ل ُيجان�س تكوين اجل�سم بالإ�ضافة �إىل الو�شم ،لديك اجتاهات �أخرى
مما يف ّرقه عن املل�صق �أو اللوحة ،والو�شم له �سمة �إ�ضاف ّية ،يف مهنتك .هل ميكنك �أن تخربنا عنها؟
وتغيرّ اتهّ ،
ف�صاحبه يحمله كل الوقت في�صبح انعكا�س ًا ل�شخ�ص ّيته و�إ�ضافة �إىل
ال�صفات الدائمة التي يتحلى بها .البع�ض يختار �شخ�ص ّية كرتونية،
والبع�ض الآخر يتّجه �إىل الأقوال �أو الفرا�شات وغريها.

كيف ت�صف مهنتك اليوم؟

الو�شم هو �صورة ،ونحن يف ع�صر حيث ال�صورة تنقل معلومة ،فكرة
�أو حتّى �شعور ًا .وهذه ال�صورة ّ
تتخطى حواجز العمر وال ّثقافة� .أعترب
مهنتي لغة توا�صل عاملية.
رغم ذلك� ،أعي � ّأن الو�شم ال يزال يالقي رف�ض ًا من قبل العديد،
كفن
وما زال ُيعترب �أحيا ًنا عالمة غري م�ستح ّبة ،ولكن قبول الو�شم ّ
وو�سيلة تعبري تق ّدم كثري ًا منذ الثمانينيات ونرى اليوم قدرة النّا�س
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�أعي�ش �أ�سئلة كثرية ال �أ�ستطيع الإجابة عنها ،وعملي هو طريقتي
للتعامل مع الت�سا�ؤل وال�شك لأتوا�صل مع احلا�ضر وزواياه املظلمة.
وعملي ال ي�أخذ اجتاه ًا واحد ًا� .أحاول �أن �أحت ّدى نف�سي با�ستمرار
حتّى �أجد لذّة يف املتابعة والتّنويع .الأ�سباب التي تدفعني �إىل الت�سا�ؤل
تتغيرّ مع كل مرحلة يف حياتي ،منها ال�شك يف �إمياين� ،إكت�شاف رهبة
أحب مع تق ّدم العمر ،تغيرُّ نظرتي �إىل الن�ساء
املوت وذبول كل من � ّ
و�إىل نف�سي .و�أحيان ًا �أترجم هذا التّ�سا�ؤل يف ت�صوير ذاتي كما يتبينّ
يف منحوتات علب امل�شروبات ،وهي فارغة ،مرم ّية ،ومهملة لكنّها
حتمل ر�سالة �أمل رغم كل ذلك .من �أعمايل الأخرى لوحات عن ج�سد
حواء ،حيث كان حت ّدي نقل جمال املر�أة ،ال ّر�سم التّقني ،وال ّر�سم
بال ّري�شة الهوائ ّية.
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يتوجه نحو هذا احللم ،لكن
�أو �سينمائي ًا� ،أو حتّى مليونري ًا .اجلميع ّ
ق ّلة هم الذين �سي�صلون �إىل مبتغاهم ،وو�صولهم ال يعني بال�ضرورة
ال�سعادة .اقتبا�س ًا عن الإجنيل «�أين اخلري �إن ك�سب
�أنهم و�صلوا �إىل ّ
الإن�سان العامل ب�أكمله وخ�سر نف�سه؟»
�أهرب �إىل بالد ال�شرق الأق�صى �أحيان ًا كالهند والنّيبال ،حيث �أرى
�أنا�س ًا بال ثروة وبال ممتلكات وجدوا الفرحة يف حياتهم و�أقول لنف�سي
�إن ا�ستطعت يوم ًا ما �أن �أترك ك ّل ما �أمتمت وكل ما جنيت من �أجل
عامل ب�سيط� ،سيكون يوم ًا بغاية ال ّروعة.

والعم �سميث� ،شخ�ص ّيتان �صم ّمهما هادي بي�ضون
جونيور
ّ

وهل �أمتمت �أي �أعمال جتارية؟

قمت بالعديد من ال ّلوحات للمطاعم مثل

.Crepaway, Dunkin Doughnuts, Little Italy, Atlantis

وك ِّلفت بال ّر�سم على احليطان يف منازل ،كما قمت بلوحات دعائية لـ
William Lawson’s, Halls

ّصيات التي
ّ�شخ�
هل ميكنك �إخبارنا عن ال
ابتدعتها؟

ان�ضممت �إىل اجلي�ش عام  ،1999والتقيت ب�شباب من خلف ّيات عديدة
مل � ّ
أحتك بها قبل هذه الفرتة .بعد مت�ضية فرتات طويلة مع ال�شّ باب
فرد منهم جلد ًا خا�ص ًا به ،و�شكالً
خالل اخلدمة� ،أح�س�ست � ّأن لك ّل ٍ
فريد ًا يالئم طبعه ،فاخرتت البع�ض منهم ،وح ّولتهم �شخ�ص ّي ٍات
ت�سكن عامل ًا موازي ًا حيث مت�ضي وقتها يف احلوار حول موا�ضيع مبهمة
بالن�سبة �إيل .وجدت �أه ّمية هذا امل�شروع يف ت�شكيله �ساحة تالقٍ للعديد
من الأ�سئلة ومعاجلتها من قبل �شخ�ص ّيات من زوايا خمتلفة للو�صول
�إىل تعريف دقيق .ومع � ّأن ال�شّ خ�ص ّيات كانت م�ستوحاة من زمالئي،
احلوار الذي كان يدور هو عبارة عن �أفكار متناق�ضة يف ذهني.

ّ�سعادة يف عملك
دوما ال
تظن �أنك �ستجد ً
هل ّ
�أم هي عر�ضة للتواري؟

ال ميكنني �أن �أتك ّهن بال�شّ واطئ التي ميكن �أن �أجنرف �إليها .حلمت
دوم ًا ب�أن �أكون مو�سيقي ًا ،لكنّني �أجد نف�سي يف جمال الو�شم وال ّر�سم
“ال�سعادة”
الآن� .أجد � ّأن عاملنا اليوم و�صل مرحلة حيث مبد�أ ّ
ُيح َّدد عرب الإعالم الغربي .اجلميع يحلم ب�أن يكون جنم ًا مو�سيقي ًا

بالري�شة الهوائية
منحوتة علبة معدن ّية ،خ�شب و�ألوان ّ
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